
  

Espoon kaupunki, Y-tunnus 0101263–6, PL 43, 02070 Espoon kaupunki  www.espoo.fi 

 

  1 (11) 
   
  Asianumero 
  2222/10.02.03/2021 
  Aluenumero 
  150528  

 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Kirsikkakuja 

Asemakaavan muutos 

Asemakaavan muutoksella muutetaan pientaloalueen keskellä sijaitseva teollisuus- ja 

varastorakennusten korttelialue pientalojen korttelialueeksi. 

 

Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 

 

 

Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 
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Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Suur-Leppävaaran suuralueella Viherlaaksossa Kavallin-

mäen alueella Köysikujan, Kirsikkaportin ja Helsingintien risteyksen tuntumassa 

osoitteessa Helsingintie 49. Suunnittelualue käsittää korttelissa 61109 olevan teolli-

suus- ja varastorakennusten tontin sekä noin 5 metrin siivun katualuetta alueen poh-

joisosassa. Matkaa suunnittelualueelta Viherlaakson keskustaan on noin 500 metriä 

ja Kauniaisten keskustaan noin 2 kilometriä. 

Varsinaisen asemakaavan muutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Alueen nykytilanne 

Suunnittelualueen kiinteistö on asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastoraken-

nusten korttelialueeksi. Alue on toteutunut osin kaavanmukaisena. Kiinteistöllä sijait-

see nykyisin vuonna 1950 valmistunut ja vuonna 1960 lisärakennettu, mutta jo tyh-

jäksi jäänyt asuinrakennus (116 k-m2), kaksi 1950-luvun alkupuolella valmistunutta 

varastorakennusta, heinittynyttä, vanhaa puutarhaa sekä puustoa, muun muassa 

kuusia ja yksi tammi. Piha-aluetta on jonkin verran muokattu kaivamalla. Alueella on 

myös kiinteistöllä 1950-luvulta asti sijainneen lämpö-, vesi- ja ilmastointialan yrityksen 

metallijätettä. Yritystoiminta on lakannut vuonna 2021. Rakennusoikeutta kiinteistöllä 

on jäljellä noin 670 k-m2. 

Alueella on leveitä katualueita, kuten Kirsikkaportti, Kirsikkaportin ja Köysitien risteys-

alue sekä Helsingintien ja Köysitien risteysalue. Aiemmin suunnittelualueen kiinteis-

töön kuuluneella, mutta nykyisin katualueella kasvaa suurehkoja havupuita ja pie-

nempää koivikkoa. Alue on osin aidattu ja tuolla alueella on myös jäljellä lvi-yrityksen 

metallitavaraa. 

Suunnittelualue sijaitsee vehreän pientaloalueen keskellä, Köysikujan, Kirsikkaportin 

ja Helsingintien risteyksen tuntumassa. Suunnittelualueen lähiympäristö on pääosin 

rakentunut 1980- ja 1990-luvuilla. Muutamia rakennuksia on 1920 - 1950- luvuilta 

sekä 2000- luvulta. Asuinrakennukset ovat toteutuneet asemakaavan tehokkuuksilla 

0.20 tai 0.25, yksi- tai kaksikerroksisina. Alueella on myös muutamia pientalokiinteis-

töä (AOT), joiden tehokkuusluku on 0.30 ja joissa asumiseen saa käyttää enintään 

2/3 tehokkuusluvun mukaisesta rakennusoikeudesta ja loppuosa, kuitenkin enintään 

1/3 rakennusoikeudesta saa käyttää työ- ja toimistotilana. Eli asuinrakentamisen 

osuus AOT-käyttötarkoituksen kiinteistöillä on asemakaavan mukaan 0.20. 

Kiinteistölle on kulku sekä Köysitien että Kirsikkakujan tonttiliittymien kautta. Asema-

kaavaan on merkitty ajoliittymäkielto kiinteistön Köysitielle rajautuvaan osaan ja kaa-

vanmukainen paikka ottaa ajoliittymä on Kirsikkakuja. 
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Maanomistus 

Suunnittelualueen kiinteistö on yksityisessä omistuksessa. Ympäröivät asuinpientalo-

kiinteistöt ovat joko asunto-osakeyhtiöiden tai yksityisten omistuksessa. Suunnittelu-

alueeseen rajautuvat katualueet omistaa Espoon kaupunki. 

Kaavoitustilanne 

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 8.11.2006) alue on osoitettu taaja-

matoimintojen alueeksi. Alueen luoteispuolelle on merkitty viheryhteystarve. Uuden-

maan 2. vaihemaankuntakaavassa (vahvistettu YM 30.10.2014) alueen läheisyyteen 

on merkitty joukkoliikenteen vaihtopaikka sekä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen 

yhteysväli. Uudenmaan 1. ja 3. vaihemaakuntakaavat eivät koske Viherlaaksoa. 

 

Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta. 

 

Kaikki maankäytön keskeiset teemat käsittävän Uusimaa-kaavan 2050 kokonaisuus 

hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti maakunta-

kaavojen voimaantulosta 7.12.2020. Helsingin hallinto-oikeus on välipäätöksellään 

22.1.2021 kieltänyt valtuuston päätöksen täytäntöönpanon kaavoista jätettyjen vali-

tusten perusteella. 

Vireillä olevassa Uusimaa-kaava 2050 maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee 

pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeen ja taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeen 

tuntumassa. Eteläsuunnassa sijaitsee päärata. 
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Kuva: Ote vireillä olevasta Uusimaa 2050 maakuntakaavasta. 

 

Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen 17.2.2010) alue on varattu asunto-

alueeksi, jonka länsipuolelle on merkitty yksiajoratainen päätie, pääkatu tai alueelli-

nen kokoojakatu. Alueen asemakaavaa muutettaessa turvataan nykyisen rakennus-

kannan säilyminen ja ympäristökuvaan soveltuva kehittäminen. 

 

Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 
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Alueella on voimassa Viherlaakso eteläinen asemakaava (lainvoimainen 16.1.1984). 

Korttelin 61109 kiinteistö 1:321 on siinä osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten 

korttelialueeksi, joka ei aiheuta häiriötä asumiselle. Aluetta ei saa käyttää ulkovaras-

tointiin. Tehokkuusluku on e=0.30 (876 k-m2). Rakennuksen tai sen osan suurin sal-

littu kerrosluku on kaksi. Etelä- ja länsirajalla on osoitettu n. 10 metriä leveä istutet-

tava ja luonnonmukaisesti kasvullisena ja huolitellussa kunnossa kasvullisena pidet-

tävä kaistale. Kiinteistön ja katualueen pohjoisrajalle on merkitty alue, jolta ei saa jär-

jestää tonttiliittymää. Alueelle saa rakentaa asuntoja ainoastaan kiinteistön hoidon 

kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten. Autopaikkoja on rakennettava 2 ap 

/asunto ja lisäksi 1 ap teollisuus- ja varastokerrosalan 100 m2 kohti.  

 

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 

 

Aloite ja perittävät maksut 

Asemakaavan muutosta on 15.3.2021 hakenut kaavamuutosalueen kiinteistön maan-

omistaja. Hakija maksaa kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 

Sopimukset 

Kaavahankkeeseen liittyy maankäyttösopimus (MRL 91 b §). Maankäyttösopimus-

neuvottelut hoitaa tonttiyksikkö. 
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Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Tavoitteena on muuttaa pientaloalueen keskellä sijaitseva teollisuus- ja varastoraken-

nusten korttelialue erillispientalojen korttelialueeksi. Suunnittelualueen kiinteistön 

omistajat eivät enää jatka pitkään alueella olleen LVI-alan yrityksen toimintaa. 

Alueeseen liittyvät muut suunnitelmat ja päätökset 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 20.1.2021 kaupunkisuunnittelukeskuksen 

työohjelmaan Viherlaakson kehittämisen yhtenä maankäytön tarkasteluista. Tavoit-

teena on luoda edellytykset Viherlaakson pitkäjänteiselle kehittämiselle yhdessä 

asukkaiden, yritysten edustajien ja muiden alueen toimijoiden kanssa. 

Suunnitelman kuvaus 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3110 m2, käsittäen kiinteistön 1:321 korttelissa 

61109 sekä noin 5 metriä leveän kaistaleen katualuetta suunnittelualueen pohjois-

osassa. 

Kaavamuutoshakijan suunnittelijakonsultti on laatinut kaksi alustavaa tontinkäyttöver-

siota tehokkuuksilla e=0.30 ja e=0.25. Kuvat suunnitelmista ovat tämän osallistumis- 

ja arviointisuunnitelman lopussa. 

Tontinkäyttösuunnitelma Ver30 

Tonttitehokkuus e=0.30 eli rakennusoikeus noin 930 k-m2. 

Suunnitteluversiossa Ve30 on esitetty tontille seitsemän kaksikerroksista asuinraken-

nusta, joista kolmessa on kaksi asuntoa ja neljässä on yksi asunto. Asuntoja suunni-

telmassa on yhteensä kymmenen. Autopaikkoja alueen autopaikkanormin mukaan on 

osoitettu 2 ap / asunto eli 20 autopaikkaa. Kulku tontille on suunnitelmassa Kirsikka-

kujalta. Asuntojen pihat suunnitelmaversiossa sijoittuvat rakennusten etelä- ja länsisi-

vuille. Tämän lisäksi tontilla on yhteinen leikki- ja oleskelualue. 

Tontinkäyttösuunnitelma Ver25 

Tonttitehokkuus e=0.25 eli rakennusoikeus noin 775 k-m2. 

Suunnitteluversiossa Ve25 on esitetty tontille kuusi kaksikerroksista asuinrakennusta, 

joista kolmessa on kaksi asuntoa ja lopuissa kolmessa on yksi asunto. Asuntoja 

suunnitelmassa on yhteensä yhdeksän. Autopaikkoja alueen autopaikkanormin mu-

kaan on osoitettu 2 ap / asunto eli 18 autopaikkaa. Kulku tontille on suunnitelmassa 

Kirsikkakujalta. Asuntojen pihat sijoittuvat rakennusten etelä- ja länsisivuille. Tämän 

lisäksi tontilla on yhteinen leikki- ja oleskelualue. 

Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 
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Asemakaavoituksen yhteydessä tarkastellaan Köysitien ja Kirsikkaportin järjestelyjä 

ja tarvittavia tilavarauksia, jotta voidaan määritellä katualueesta tonttiin liitettävissä 

oleva ala. Alustavissa tarkasteluissa on alan leveydeksi arvioitu noin 5 metriä. 

Valmisteluaineiston kuvia on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

Vaikutusten arviointi 

Vaikutusalueena ovat korttelin 61109 kiinteistö 1:321 ja sen lähiympäristö. 

Suunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan 

muutoksen merkittävimmät vaikutukset. Arvioidaan esimerkiksi vaikutuksia yhdyskun-

tarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämi-

seen, luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. 

Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään aikaisempia selvityksiä ja tarvittaessa 

tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin. 

Tärkeimmät vaikutukset tullaan esittämään ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa. 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Osalliset 

Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, maanomistajat, hallinta-

oikeuden omistajat, kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden 

asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä 

lisäksi viranomaiset. 

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään työn kuluessa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 

Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimi-

sella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys osallisten 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vai-

kutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja 

tavat. 

Kaavan valmisteluvaihe ja mielipiteen antaminen (MRA 30 §) 

Kaavatyön valmisteluvaiheeseen voi osallistua kertomalla mielipiteensä valmisteluai-

neistosta, joka on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.  

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukä-

teen. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto  on nähtävillä 

13.9.2021 – 12.10.2021. 

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 12.10.2021 klo 15.45 mennessä osoitteella: 

Kaupungin kirjaamo, 

PL 1,  

02070 ESPOON KAUPUNKI 

tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi 

Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. 

Kun annat mielipiteen, mainitse kaavan nimi ja aluenumero (Kirsikkakuja, 150528). 

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja 

muun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, että se käsitellään kau-

punkisuunnittelulautakunnassa alkuvuonna 2022. Kaavaehdotus on tämän jälkeen 

nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. 

Muistutuksen jättämiseen annetaan ohjeita ehdotuksen nähtävilläoloa koskevassa 

kuulutuksessa. Muistutus tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa maini-

tulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lau-

sunnot viranomaisilta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksen sekä siitä saadut muistu-

tukset ja lausunnot. Käsittelyn jälkeen kaupungin vastineet lähetetään kunkin muistu-

tuksen ensimmäiselle osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotuk-

seen tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). 

Jos kaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia eikä ehdotuksesta annetuissa 

lausunnoissa ole esitetty huomautuksia, asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn 

ilman lautakunnan käsittelyä. 

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 

Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus. 

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Tiedottaminen 

Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista ilmoitetaan kau-

pungin verkkosivuilla.  

mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/
http://www.espoo.fi/
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Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja sen nähtävilläolon 

aikana mahdollisesti pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös kaupungin 

ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. 

Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston maanomistajia sekä asukasyh-

distyksiä ja asukasfoorumia. 

Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja niille, jotka 

ovat hyväksymispäätöksen kirjallisesti pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana ja sa-

malla ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67 §, MRA 94 §). 

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivustolta. Aineistoon voi tutustua 

myös kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Ota-

niemi) ja Espoon asiointipisteissä. 

Valmistelijoiden yhteystiedot 

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan 

Sari Metsälä, puh. 046 877 2772 

Minna-Maija Sillanpää, maisemasuunnittelu, puh. 040 642 7847 

Kati Kinnunen, liikennesuunnittelu, puh. 040 521 9772 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi. 

Lyhenteet: 

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki 

MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

Päiväys ja allekirjoitus 

Espoossa, 30.8.2021 

Ossi Keränen 

____________________________________ 

Ossi Keränen 

Asemakaavapäällikkö 

 

 

 

http://www.espoo.fi/
http://www.espoo.fi/
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Kuvia valmisteluaineistosta 

Suunnitelmaa havainnollistavia kuvia. 

 

 

Kuva: Alustava suunnitelma, Tontinkäyttösuunnitelma Ver30, Arkkitehtitoimisto Hannes Häkkinen Oy, 27.5.2021. 
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Kuva: Alustava suunnitelma, Tontinkäyttösuunnitelma Ver25, Arkkitehtitoimisto Hannes Häkkinen Oy, 27.5.2021. 
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